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W  nowych  warunkach  społecznych,  gdy  na  skutek  pandemii  Internet  stał 
się  jeszcze  istotniejszym  niż  dwa  lata  temu  narzędziem  pracy,  rozrywki 
i  nauki,  znaczenia  nabiera  kwestia  dostępności  do  szybkiego  i  stabilnego 
transferu danych. Spośród dostępnych technologii,  rozwijanie  infrastruktury 
światłowodowej  staje  się  niemal  oczywistym  rozwiązaniem,  by  sprostać 
gwałtownie  rosnącym  potrzebom  klientów.  Nieodłącznie  wiąże  się  z  tym 
kwestia finansowa. 
O  ile  więcej  ludzie  są  skłonni  zapłacić  za  nieruchomość  z  dostępem  do 
szerokopasmowego  Internetu?  W  niniejszym  raporcie  zebrano  dane  na  ten 
temat z kilku krajów europejskich oraz USA, a także przeprowadzono badanie 
społeczne w Polsce. Wynika z nich, że klienci coraz częściej wymagają dostępu 
do szybkiego Internetu w nieruchomości, co wpływa na jej wartość. Niniejszy 
raport  ukazuje  również  ogólne  trendy,  wpływające  na  rozwój  szybkiego 
Internetu  w  Polsce  i  innych  krajach.  Obejmują  one  m.in.  coraz  większe 
wolumeny przesyłanych danych czy rozpowszechnianie pracy zdalnej. Dlatego 
w  kontekście  digitalizacji  i  dalszego  dynamicznego  rozwoju  gospodarczego 
Polska musi zwiększać saturację łączami światłowodowymi.

Mariusz Pleban 
CEO InsightOut Lab

SŁOWO WSTĘPNE
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KLUCZOWE 
WNIOSKI
Z zebranych badań, obejmujących wybrane 
kraje europejskie oraz Polskę, wynika, że 
dostępność szybkiego Internetu wpływa 
pozytywnie na wartość nieruchomości. 
Lokalizacje objęte szybkim Internetem 
zyskują na wartości, a kupujący lub 
wynajmujący są w stanie zapłacić za nie 
więcej. Mieszkania lub domy oferujące 
„connectivity” na wyższym poziomie, 
cieszą się większym zainteresowaniem 
konsumentów. Natomiast brak dostępu 
do szybkiego i stabilnego Internetu może 
prowadzić do rezygnacji z zakupu lub 
wynajmu. W Polsce już teraz 1/3 obywateli 
uważa, że najważniejszym czynnikiem 
przy wyborze mieszkania jest dostęp do 
szybkiego Internetu. 

Można  zakładać,  że  wpływ  dostępności  Internetu 
na  wartość  nieruchomości  będzie  coraz  większy 
wraz  z  nasilaniem  trendów  społeczno-kulturowych, 
ekonomicznych  i  technologicznych  (opisanych 
w  drugim  rozdziale  niniejszego  raportu).  Jednocześnie 
będzie  narastać  presja  społeczna  na  zwiększanie 
dostępności  szybkiego  Internetu,  związana  choćby 
z rozpowszechnianiem pracy zdalnej.
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Analiza ponad 3 mln 
transakcji w USA wykazała, że 
zainstalowany w nieruchomości 
szybki Internet statystycznie 

przyczynia się do  
wzrostu jej ceny sprzedażowej 

o 2,5%.

Zdaniem 20%  
dorosłych Niemców  

wartość mieszkania spada 
o 10%, jeśli szybkość 
dostępnego w nim łącza  

nie odpowiada  
oczekiwaniom klienta.

 

34% Polaków  
uważa, że najważniejszym 

czynnikiem przy  
wyborze mieszkania  
jest dostęp do  

szybkiego Internetu.

75% badanych w 2020 r. 
Brytyjczyków  

odrzuciłoby ofertę kupna 
nowego lokum, jeśli 
dysponowałoby ono 
słabym łączem.

 

45% Polaków zadeklarowało, że przy kupnie 
nieruchomości byłoby skłonnych dopłacić maksymalnie 
do 3000 zł, jeśli dana nieruchomość miałaby dostęp do 

szybkiego i stabilnego Internetu.

 

58% badanych deweloperów  
i 57% właścicieli portfeli nieruchomości w Niemczech 
uznało szybki Internet jako najważniejsze kryterium  

dla stworzenia efektywnego „home-office”. 

 

39% Polaków, którzy 
zadeklarowali brak 
szybkiego Internetu 

w swoim domu, dopłaciłoby 
za niego maksymalnie 50 zł 

miesięcznie.

 

39% mieszkańców tzw. Regionów Nexery  
(część czterech województw Polski)  

uważa, że dostępność szybkiego Internetu  
pozytywnie wpływa na wartość nieruchomości.

W Wielkiej Brytanii,  
w okresie od 2012 do 2019 r.,  

wartość nieruchomości objętych rządowym 
programem „Superfast Broadband” 

wzrosła o 1700-3500 £,  
czyli 0,6-1,2%, 

dzięki dostępowi do szybkiego Internetu.  
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Globalny transfer  
danych w 2021 r.  
wzrósł o 1/3 r/r, tj.  
do 932 Tbit/s.

 

Ponad 40% Polaków 
zaczęło częściej 

używać komunikatorów 
internetowych w czasie 

pandemii.

42% Polaków  
spędza w Internecie  

od 3 do 5 godzin dziennie, 
a 19% – 6-8 godzin. 

 

We wrześniu 2021 r.  
Francja była europejskim 
krajem przodującym pod 
względem liczby łączy  
FTTH/B, z 14,2 mln 

subskrypcji. 

W Polsce było to 2,7 mln, 
w Niemczech – 2,4 mln, 
a w Wielkiej Brytanii  
– jedynie 1,8 mln.

W ślad za niezwykłym postępem w świecie 
technologii  informatycznych  rosną  też 
nasze  potrzeby  dotyczące  szybkości 
Internetu. Dane mówią o ciągłym wzroście 
zarówno ogólnej liczby użytkowników sieci, 
jak i szybkości oferowanych na rynku łącz. 

Niezaprzeczalnie  przyczyniła  się  do  tego 
również  pandemia  i  związany  z  nią  trend 
przełączania się na tryb pracy zdalnej przez 
wiele firm. Światłowód stał się odpowiedzią 
na  rosnący  popyt  na  szybki  i  niezawodny 
transfer danych.

Prawie 5 mld ludzi  
na świecie było 

użytkownikami Internetu 
w 2021 r.
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DOSTĘP DO SZYBKIEGO INTERNETU 
PRZEKŁADA SIĘ NA WARTOŚĆ 
NIERUCHOMOŚCI
Brytyjska  agenda  rządowa  w  swoim  raporcie  z  2020  r., 
oceniającym  przebieg  narodowego  programu  „Superfast 
Broadband”,  poinformowała,  że  w  okresie  od  2012  do 
2019 r. wartość nieruchomości objętych programem wzrosła 
o sumę w przedziale 1700-3500 £. W ujęciu procentowym 
oznacza  to  wzrost  rzędu  0,6-1,2%.  Na  poziomie  całego 
programu,  rządowe  organa  oceniły,  że  całkowity  wzrost 
wartości  nieruchomości  (biorących  udział  w  programie) 
wzrósł w omawianym okresie o 0,7-1,5 mld £.
Z kolei z badania przeprowadzonego w 2021 r. w Niemczech 
dla koncernu Eutelsat wynika, że dla 1/5 dorosłych Niemców 
wartość mieszkania spada o 10%, jeśli szybkość dostępnego 

w nim łącza nie odpowiada oczekiwaniom klienta. Trend ten 
nasila się w mniejszych miejscowościach z 5-50 tysiącami 
mieszkańców.  Według  14%  ankietowanych  w  tych 
regionach,  słabe  łącze  internetowe  może  skutkować 
spadkiem wartości mieszkania nawet o 20%.
Przegląd  informacji  zza oceanu pozwala na wyciągnięcie 
podobnych  wniosków.  W  marcu  2022  r.  jedna 
z  największych  nieruchomościowych  platform  on-line 
w USA, Zillow, poinformowała, że jeśli dana nieruchomość 
dysponuje  szybkim  łączem  szerokopasmowym,  jej 
cena  sprzedaży  wzrasta  średnio  o  2,5%.  Internet  zajął 
5  miejsce  pod  względem  procentowego  zwiększania 

SZYBKI INTERNET 
WPŁYWA 
NA WYBÓR 
MIESZKANIA 
I JEGO CENĘ
W związku z procesami digitalizacji 
zauważalne są również zmiany 
w preferencjach osób zainteresowanych 
kupnem nowego mieszkania. Przegląd 
międzynarodowych opracowań wskazuje 
na dostęp do szybkiego Internetu 
jako na jedno z kluczowych kryteriów 
wyboru nieruchomości. Potwierdza to 
również badanie przeprowadzone wśród 
polskich respondentów. Co więcej, duża 
przepustowość łącza przekłada się na 
finalną cenę danej nieruchomości.

 Dane z Polski pokazują, że  

aż 39% badanych  
sądzi, że dostęp do szybkiego Internetu  

pozytywnie wpływa na wartość nieruchomości. 
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ceny  sprzedażowej,  pośród ponad 200  innych badanych 
cech. Analiza statystyczna objęła ponad 3 mln  transakcji 
na amerykańskim rynku, zawartych w latach 2020-2021. 
Zillow  nie  jest  zwykłą  platformą  ogłoszeniową,  lecz 
zajmuje  się  pośrednictwem,  sprzedażą  i  kredytowaniem 
na rynku nieruchomości. Ponadto raport Federal Reserve 
Bank  of  Richmond  z  2020  r.  ocenia,  że  10-procentowy 
wzrost liczby domów z dostępem do szybkiego Internetu 
w regionach wiejskich  i  słabo zurbanizowanych skutkuje 
średnim zwiększeniem ich wartości o 230-661 $.
Dane  z  Polski  pokazują,  że  aż  39%  badanych  sądzi,  że 
dostęp  do  szybkiego  Internetu  pozytywnie  wpływa  na 
wartość  nieruchomości.  To  kryterium  znalazło  się  na 
trzecim  miejscu,  za  „cichym  i  spokojnym  otoczeniem” 

(54% odpowiedzi)  i  „bliskością natury”  (44%). Co więcej, 
możliwość  korzystania  z  szybkiego  łącza  wyprzedziła 
takie  aspekty  jak  „rozwinięta  infrastruktura  komunalna” 
(36%),  czy  „bliskość  większego  miasta”  (34%).  Badanie 
przeprowadzono w styczniu 2022 r. na potrzeby raportu 
Regiony NEXERY w częściach czterech województw, gdzie 
działa firma Nexera.
Badanie  przeprowadzone  przez  InsightOut  Lab  na 
potrzeby  niniejszego  raportu  na  próbie  ogólnopolskiej 
pokazuje,  że  24%  ankietowanych  przy  kupnie  domu, 
działki lub mieszkania jest skłonnych dopłacić do 500  zł, 
jeśli  dana  nieruchomość  miałaby  dostęp  do  szybkiego 
i  stabilnego  Internetu.  Łącznie  45%  respondentów 
było  gotowych  do  dopłacenia,  maksymalnie  3000  zł.  

Do 500 zł

1 001 - 3 000 zł

501 - 1 000 zł

3 001 - 7 000 zł

7 001 - 15 000 zł

Ponad 15 000 zł

W ogóle nie  
dopłacił(a)bym  

do takiej  
nieruchomości

24%

11%

10%

5%

1%

1%

49%

O ile więcej był(a)byś skłonny(a) zapłacić za 
kupowaną nieruchomość, żeby miała dostęp  
do szybkiego i stabilnego Internetu?

Podstawa: wszyscy ankietowani.

Badanie przeprowadzone na panelu Ariadna na ogólnopolskiej 
próbie liczącej N=1084 osób. Kwoty dobrane wg reprezentacji 
w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku 
i wielkości miejscowości zamieszkania. 
Termin realizacji:  25-28 lutego 2022 r. Metoda: CAWI.
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Wyższe  przedziały  wybrało  niewielu  badanych,  a  49% 
w ogóle nie było zainteresowanych dokładaniem do nieru-
chomości dodatkowych środków za dostęp do Internetu. 
Warto  odnotować,  że  osoby,  które  więcej  korzystają 
z  Internetu,  nie  były  częściej  skłonne  dopłacić  do 
nieruchomości, niż osoby, które korzystają z sieci krócej. 
Z kolei kobiety okazują się mniej skore do dopłacania za 
szybki  Internet. 54% z nich, wobec 42% mężczyzn,  nie 
rozpatrywało możliwości  takiej  dopłaty. Podobny  trend 
widać wśród osób starszych. W sumie tylko 41% badanych 
w wieku 55+ zdecydowałoby się na dopłatę w wysokości 
do  3000  zł,  podczas  gdy  wśród  najmłodszych  ten 
odsetek wyniósł 58%. Natomiast wśród ankietowanych, 
którzy  w  ogóle  nie  chcieli  dopłacać,  znalazło  się  55% 
osób w wieku 55+ i tylko 30% najmłodszych (18-24 lata). 
Zgodnie z przewidywaniami, osoby, które uznały szybki 
Internet  za kluczowe kryterium wyboru nieruchomości, 
częściej były skłonne do dodatkowej opłaty. W sumie 59% 
z nich zadeklarowało dopłatę nie większą niż 3000 zł, 
wobec  tylko 37% osób,  dla  których  szybki  Internet nie 
był tak ważny przy wyborze nieruchomości. 

W sumie 45% Polaków zadeklarowało, że przy kupnie 
nieruchomości byłoby skłonnych dopłacić do 3000 zł, jeśli dana 
nieruchomość miałaby dostęp do szybkiego i stabilnego Internetu.
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Badanie  InsightOut  Lab  zawierało  również  pytanie 
„Jaką kwotę pieniędzy był(a)byś skłonny(a) płacić więcej 
miesięcznie  za  mieszkanie,  które  posiada  dostęp  do 
szybkiego  i  stabilnego  Internetu?”  Skierowano  je  do 
osób, które nie miały w swoim domu szybkiego Internetu. 
39%  z  nich  odpowiedziało,  że  byłoby  skłonnych 
płacić  o maksymalnie  do 50  zł więcej,  natomiast  41% 
było  niechętne  jakiejkolwiek  dopłacie.  Po  raz  kolejny 
nie  zachodzi  korelacja  między  czasem  spędzanym 
w  Internecie,  a  chęcią  dopłacania  do  nieruchomości 
z  szybkim  Internetem.  Natomiast  znów  widać  taką 
zależność w  przypadku  osób,  które  zadeklarowały,  że 
szerokopasmowe  łącze  jest  ważnym  kryterium  przy 
wyborze nieruchomości. 57% z nich było gotowych na 
opłaty wyższe o maksymalnie 50 zł, wobec 34% tych, dla 
których szybkie łącze nie było takie ważne. W zakresie 
dopłaty  do 100  zł miesięcznie,  te  zsumowane odsetki 
rozkładały się na poziomach odpowiednio 83% i 41%.

Do 25 zł

51 - 100 zł

26 - 50 zł

101 - 200 zł

Ponad 200 zł

W ogóle nie  
dopłacił(a)bym  

do takiego 
mieszkania

19%

20%

12%

6%

2%

41%

Jaką kwotę pieniędzy był(a)byś skłonny(a) płacić 
więcej miesięcznie za mieszkanie, które posiada 
dostęp do szybkiego i stabilnego Internetu?

Podstawa: ankietowani deklarujący brak szybkiego Internetu  
w miejscu zamieszkania.

Badanie przeprowadzone na panelu Ariadna na ogólnopolskiej 
próbie liczącej N=1084 osób. Kwoty dobrane wg reprezentacji 
w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku 
i wielkości miejscowości zamieszkania. 
Termin realizacji: 25-28 lutego 2022 r. Metoda: CAWI.

39% respondentów, którzy deklarowali 
brak szybkiego Internetu w swoim domu, byłoby 
skłonnych płacić o maksymalnie 50 zł miesięcznie 
więcej za mieszkanie z szybkim Internetem.
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KUPUJĄCY MIESZKANIA W RÓŻNYCH 
KRAJACH WYSOKO CENIĄ SZYBKIE ŁĄCZE
Według  raportu  Global  Buyer  Survey  (2021)  agencji 
Knight  Frank,  dostęp  do  szybkiego  Internetu  znalazł 
się  na  czele  listy  kryteriów,  które  zyskały  na  znaczeniu 
przy  wyborze  nowego  mieszkania.  Aż  71%  badanych 
klientów firmy z 49 krajów   udzieliło w  tym przypadku 
odpowiedzi twierdzącej. Dla pracy lub nauki zdalnej było 
to 67%, a dla kryterium większej działki – 66%. Kolejne 
cechy, takie jak większa powierzchnia mieszkania, widoki 
natury czy elastyczna przestrzeń życiowa, zyskały poniżej 
60% odpowiedzi twierdzących i znalazły się na dalszych 
pozycjach.
Na tle danych Knight Frank sytuacja w Polsce jawi się nieco 
odmiennie.  W  badaniu  InsightOut  Lab  34%  Polaków 
odpowiedziało,  że  przy  wyborze  nowego  mieszkania 
czynnikiem  ważniejszym  od  innych  jest  dostęp  do 
szybkiego  Internetu. Odsetek  ten  plasuje  szybkie  łącze 
sieciowe  na  czwartym miejscu w  rankingu. W podziale 
na grupy wiekowe, młodsi respondenci wyraźnie częściej 

wskazywali na szybki Internet jako najważniejszy czynnik 
wpływający na wybór mieszkania. W grupie 18-24  lata 
odsetek  takich  osób wyniósł  45%, w  przedziale  25-34 
lata – 41%, natomiast udział procentowy w pozostałych 
kategoriach  wiekowych  nie  przekroczył  30%.  Bardziej 
szczegółowa analiza wyników badania wykazała, że 26% 
osób, które wybrały szybki  Internet  jako ważny czynnik 
przy  wyborze  mieszkania,  korzysta  z  sieci  w  celach 
zawodowych  (wobec  17%  osób,  dla  których  szybki 
Internet  nie  był  ważny),  45%  –  dla  rozrywki  (vs  34%), 
a 16% – do nauki (vs 7%).
We  Francji  analiza  opracowana  przez  Savills 
Research w  2021  r.  pokazała,  że  88%  ankietowanych 
obywateli  wskazało  szybki  Internet  jako  ważny 
argument,  przemawiający  za  kupnem  danej 
nieruchomości.  Ankietowani  zostali  poproszeni 
o  wskazanie  czynników  „bardzo  ważnych”  i  „raczej 
ważnych”.    „Connectivity”  danego  mieszkania  zostało 
wyprzedzone  jedynie  przez  kryterium  lokalizacji 
(94%  wskazań  na  „przyjemny  widok/okolica”).  

Wysokość czynszu

Miejsce parkingowe  
lub garażowe

Balkon

Dostęp do szybkiego 
internetu

Winda w budynku

Komórka lokatorska 
lub piwnica

Możliwość podłączenia 
telewizji kablowej

Możliwość założenia 
klimatyzacji

Inne

72%

39%

38%

34%

20%

15%

11%

4%

8%

Co jest dla Ciebie najważniejsze 
przy wyborze mieszkania?

Podstawa: wszyscy ankietowani.

Badanie przeprowadzone na panelu Ariadna na ogólnopolskiej 
próbie liczącej N=1084 osób. Kwoty dobrane wg reprezentacji 
w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku 
i wielkości miejscowości zamieszkania. 
Termin realizacji: 25 - 28 lutego 2022 r. Metoda: CAWI.

Dostęp do szybkiego Internetu jest czwartym pod względem 
ważności kryterium przy wyborze nowego lokum. 
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Z  kolei  badanie  przeprowadzone  przez  OpinionWay 
w 2017 r. wykazało, że 8 na 10 Francuzów (79%) uznało 
słabą  jakość  połączenia  internetowego  jako  główny 
czynnik zniechęcający do wyboru danego mieszkania.
Duże  znaczenie  szybkiego  Internetu  w  kontekście 
nieruchomości  obserwujemy  również  w  Niemczech. 
Tamtejsze  stowarzyszenie  banków  Sparda  Banken 
opublikowało  w  2021  r.  raport,  z  którego  wynika, 
że  29%  respondentów  życzy  sobie  szybszego  łącza 
w  swoich  domach.  Ten  odsetek  był  prawie  równy 
odpowiedziom  dotyczącym  większego  ogrodu  (30%) 
i  większej  powierzchni  mieszkania  w  ogóle  (32%). 
Wskazania na szybki Internet zdominowały odpowiedzi 
właścicieli mieszkań (44%) w porównaniu do najemców 
(22%).  Co  więcej,  osoby  posiadające  mieszkanie 
na  własność  dwa  razy  częściej  pragnęły  szybszego 
Internetu  niż  większego  ogrodu  (22%)  i  ponad  trzy 
razy częściej niż większej ogólnej przestrzeni życiowej 
(13%). W podziale na wielkość miejscowości, większa 
przepustowość  połączenia  jest  widocznie  bardziej 
pożądana  przez  mieszkańców  wsi  i  peryferii  (40%) 
niż  miast  (od  34%  w  lokalnych  ośrodkach  do  24% 
w metropoliach).
Wyniki  obserwacji  z  Wielkiej  Brytanii  również 
potwierdzają  tezę  o  dużym  znaczeniu  szybkiego 
Internetu  w  kontekście  nieruchomości.  Sondaż  firmy 

Zen  Internet  z  2021  r.  pokazał,  że  75%  badanych 
odrzuciłoby  ofertę  kupna  nowego  lokum,  jeśli 
dysponowałoby  ono  słabym  łączem.  Ponadto  niemal 
8 na 10 odpowiadających oczekiwało, że deweloperzy 
lub  agenci  nieruchomości  przedstawią  wyniki  testu 
szybkości  transferu  danych  przed  ewentualną 
przeprowadzką w nowe miejsce. Z kolei badanie firmy 
Omdia, przeprowadzone wśród prawie 300 pośredników 
nieruchomości  w  2021  r.,  ujawniło,  że  od  wybuchu 
pandemii  znaczna  większość  firm  (69%)  zauważyła 
wzmożone zainteresowanie klientów jakością połączenia 

internetowego. Wg wyników Omdia, większość  takich 
zapytań  dotyczyła  łączy  światłowodowych.  Ciekawe 
były  również  rezultaty  ankiety  przeprowadzonej  przez 
irlandzkiego operatora internetowego SIRO na początku 
2022  r.  Ponad  połowa  (53%)  młodych  respondentów 
(poniżej  35  lat)  zadeklarowała,  że  szybkie  łącze  jest 
decydującym kryterium przy kupnie ich idealnego domu 
lub mieszkania.  Był  to  zarazem najważniejszy  dla  nich 
czynnik spośród wszystkich innych.
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PRACA ZDALNA ZWIĘKSZA ZNACZENIE 
SZYBKIEGO INTERNETU NA ŚWIECIE
W 2020 r. lockdowny, wprowadzane z powodu pandemii 
COVID-19 w poszczególnych krajach, mniej lub bardziej 
ograniczały  swobodę  poruszania  się,  pracy  i  nauki. 
Poskutkowało  to  zwiększonym  zapotrzebowaniem 
na  dostęp  do  Internetu  i  do  pewnego  stopnia 
przemodelowaniem  działania  systemów  społecznych. 
Hybrydyzacja  lub  całkowite  przełączenie  się  na  zdalny 
system pracy dla wielu osób stało się nową normą. 
Jak gwałtownie wzrósł  ruch w sieci w wyniku ogłoszenia 
lockdownu,  pokazuje wykres  dotyczący  Francji.  Przedsta-

wia on znormalizowany wolumen transferu danych w śro-
dę i sobotę przed ogłoszeniem lockdownu przez francuskie 
władze, oraz w środę 25 marca 2020 r., tj. w czasie, kiedy 
w tym kraju obowiązywały już ogólnopaństwowe obostrze-
nia związane z pandemią. Gdy porównamy dwie pierwsze 
daty, zauważalne jest wzmożenie ruchu w sobotę, charak-
terystyczne dla dni weekendowych,  kiedy większość pra-
cujących ma dzień wolny. Natomiast wartość omawianego 
wskaźnika  ze  środy  25 marca  2020  r.  niemal  dorównuje 
poziomom  „zwykłego”,  przedpandemicznego  weekendu, 
co w oczywisty  sposób było  spowodowane  zamknięciem 
ogromnej części społeczeństwa w domach.

ŚWIAT 
POTRZEBUJE 
CORAZ WIĘCEJ 
CORAZ SZYBSZEGO 
INTERNETU
Nieustanny rozwój technologii 
informatycznych sprawia, że coraz większa 
część naszego życia przenosi się do świata 
wirtualnego. Usługi, komunikacja, praca, 
rozrywka, wszystkie te aspekty w coraz 
szerszym zakresie mogą być obsługiwane  
on-line – z roku na rok z jeszcze lepszą jakością 
obrazu, dźwięku i z możliwością przesyłania 
jeszcze większej ilości informacji w każdy 
zakątek świata. Proces ten przyspieszyła 
globalna pandemia, która, zmieniając styl życia 
niemal każdego z nas, zwiększyła popyt na 
szybkie łącza internetowe.
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Agencja Jones Lang LaSalle  (JLL) w swoim raporcie z  lu-
tego  2022  r.  określiła  hybrydowy  system  pracy  jednym 
z  10  top-trendów  na  globalnym  rynku  nieruchomości. 
Międzynarodowa ankieta przeprowadzona przez JLL w ra-
mach projektu Worker Barometer wykazała, że 63% pra-
cowników chce zachować możliwość wykonywania pracy 
z różnych miejsc. Inny raport z połowy 2021 r., od Fiber-
-To-The-Home  Council  Global  Alliance  (FCGA),  zawiera 
informację,  że  jeśli  przed pandemią 50% ankietowanych 
firm amerykańskich prowadziło politykę wspierania pracy 
zdalnej, to w 2021 roku odsetek ten wynosił już 77%. Tak-
że zeszłoroczny raport od agencji Knight Frank podaje, że 
tylko 29% respondentów z 49 krajów, zainteresowanych 
kupnem mieszkania, oczekiwało pełnego powrotu do tra-
dycyjnej pracy stacjonarnej (5 dni w tygodniu) po zakoń-
czeniu ograniczeń covidowych.
Wyniki  badania  opracowanego  przez  InsightOut  Lab 
w lutym 2022 r. wykazały, że co piąty ankietowany używał 
Internetu głównie do pracy. Warto zaznaczyć, że pytanie 
wyraźnie mówiło, że chodzi o korzystanie z sieci w miejscu 
zamieszkania. Badanie to pokazało również, że 43% osób, 
które  używają  Internetu  głównie  do  pracy,  uważało 
jednocześnie  szybki  Internet  za  najważniejsze  kryterium 
przy  wyborze  mieszkania.  Dla  porównania,  31%  osób, 
które  nie  używało w  domu  Internetu  głównie  do  pracy, 
wskazało szybkie łącze jako ważniejszy od innych czynnik.
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Analiza ruchu we francuskim internecie pokazuje, jak bardzo 
wzrósł on po wprowadzeniu obostrzeń związanych z covidem.

Źródło: Arcep, The State of the Internet in France, 2021
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Źródło: GUS, Wpływ epidemii COVID-19 na wybrane elementy  
rynku pracy w Polsce w pierwszym kwartale 2022 r.

Firma  Savills w  ramach  swojego Hybrid Working  Index 
(HWI) wydziela 5 głównych czynników migracji biznesu 
w kierunku hybrydowego modelu pracy. Szybkość łącza 
szerokopasmowego  jest  jednym  z  nich.  W  raporcie 
z  2021  r.  agencja  przeanalizowała  21  miast  świata, 
z których większość wypadała raczej niezadowalająco pod 
względem  szybkiej  infrastruktury  Internetu. Warszawa, 
jako  jedyne  polskie  miasto  w  rankingu,  uplasowała 
się  w  dolnej  części  tabeli  porównującej  szybkość 
infrastruktury  szerokopasmowej.  Niemniej  osiągnęła 
wynik porównywalny  z  takimi miastami  jak Nowy Jork, 
Frankfurt,  Berlin  czy  Londyn.  Również  eksperci  z  PwC 
zauważyli  kluczową  dla  pracy  zdalnej  rolę  Internetu. 
W swoim raporcie Future Living – Outlook 2022 umieścili 
wyniki  ankiety  przeprowadzonej  wśród  niemieckich 
deweloperów i właścicieli portfeli nieruchomości, którzy 
zgodnie uznali szybki Internet za najważniejszy warunek 
efektywnej  pracy  zdalnej w  kontekście  zmian  na  rynku 
nieruchomości  (odpowiednio  58%  i  57%  głosów, 
1  miejsce  wśród  innych  aspektów).  Z  kolei  według 
publikacji  Cisco  Global  Hybrid Work  Study  2022,  45% 
z 28 tys. badanych pracowników z 27 krajów uznało, że 
niepewne lub słabe łącze stanowi największą przeszkodę 
w zdalnym pracowaniu z domu.

Z danych GUS wynika, że polski rynek pracy 
zdalnej jest wciąż relatywnie słabo rozwinięty. 

ogólnej liczby 
pracowników 
pracowało zdalnie 5%

w sektorze 
prywatnym 
pracowało zdalnie 5,8%

w sektorze 
publicznym  
pracowało zdalnie2,9%
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CORAZ DŁUŻEJ ON-LINE
W ramach badania przeprowadzonego przez InsightOut 
Lab, 81% ankietowanych Polek i Polaków odpowiedziało, 
że ma dostęp do szybkiego Internetu w swoim miejscu 
zamieszkania. 9% badanych odpowiedziało, że takiego 
łącza nie posiada, a dla 10% jednoznaczna odpowiedź 
sprawiała problemy („trudno powiedzieć”). Mieszkańcy 
wsi  nieco  rzadziej  deklarowali  posiadanie  szybkiego 
łącza w swoim domu (73% pozytywnych odpowiedzi), 
niż  mieszkający w  różnej wielkości  miastach  (średnio 
84%).  Dla  porównania,  dane  Głównego  Urzędu 
Statystycznego wskazują, że ogólnie 92% gospodarstw 
domowych w kraju miało dostęp do szerokopasmowego 
Internetu w 2021 r.
Wyniki badania pokazują również, że młodsi internauci 
spędzają  więcej  czasu  on-line  niż  starsze  grupy 
ankietowanych.  Mianowicie  25%  osób  w  wieku  
18-24 lata stwierdziło, że używa Internetu przez 6-8 h 
dziennie, podczas gdy odsetek respondentów z grupy 
55+ wyniósł tylko 13%. Wyraźne różnice widoczne są 
również wśród ankietowanych, którzy korzystają z sieci 
ponad 10 h. W tym przedziale czasowym zawarło się 
tylko 3% odpowiedzi osób 55+ i 5% z grupy wiekowej  
45-54  lata.  Po  drugiej  stronie  skali  wieku  zaś 
zarejestrowano  11%  osób  z  grupy  18-24,  i  13% 
respondentów z grupy 25-34 lata.

Dane Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) wskazują 
na wyraźny wzrost czasu spędzanego w Internecie przez 
Polaków.  Jeśli  przed  pandemią  surfowaliśmy  średnio 
3,1 h dziennie, to w listopadzie 2021 r. było to już 4,1 h. 
Oznacza to zatem wzrost o prawie  1/3. Co więcej, 24% 
respondentów  stwierdziło,  że  podczas  pandemii  ich 
zapotrzebowanie na usługi telekomunikacyjne wzrosło. 
Odpowiedzi  takiej  udzieliła  ponad  połowa  (51%) 
młodych ankietowanych (15-24 lata).
Ciekawie  przedstawia  się  kwestia  rozwoju  platform 
umożliwiających  rozmowy  i  konferencje  wideo. 
Wspomniany  raport  UKE  wykazał,  że  o  ile  zdecy-
dowana  większość  respondentów  (82-87%)  nie  za-
uważyła  wzmożonej  potrzeby  używania  tradycyjnej 
telefonii  komórkowej  (SMS/MMS/połączenia  głoso-
we) w czasie pandemii,  to 43% odnotowało częstsze 
używanie komunikatorów internetowych. Jeśli chodzi 
o  aplikacje  i  programy wideokonferencji,  36%  bada-
nych  nie  odczuło  zmian  w  intensywności  używania 
takich platform,  ale 16%   używało  ich częściej  (43% 
nie  korzystało  z  nich w  ogóle). Warto  dodać,  że wg 
tegoż badania, 64% Polaków używało komunikatorów 
internetowych  w  swoich  telefonach  komórkowych.  

Czas spędzany  
w Internecie (dziennie)

respondentów  
spędza w sieci 
od 3 do 5 godzin42%

respondentów  
spędza w sieci 
do 2 godzin25%

respondentów  
spędza w sieci 
od 6 do 8 godzin19%
respondentów  
spędza w sieci 
od 9 do 10 godzin7%
respondentów  
spędza w sieci 
powyżej 10 godzin7%

Badanie przeprowadzone na panelu Ariadna na ogólnopolskiej 
próbie liczącej N=1084 osób. Kwoty dobrane wg reprezentacji 
w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku 
i wielkości miejscowości zamieszkania. 
Termin realizacji: 25 - 28 lutego 2022 r. Metoda: CAWI.
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Ogólnie  spośród  najczęściej  wybieranych  usług 
telekomunikacyjnych  w  czasach  pandemii,  za 
połączeniami  głosowymi,  które  wybrało  46% 
badanych, uplasowały się komunikatory  internetowe 
(40%),  portale  społecznościowe  (34%)  i  aplikacje 
wideokonferencyjne  (23%).  Dane  amerykańskiego 
FBA  wskazują  natomiast,  że  w  2021  r.  ponad  45% 
respondentów w USA używało komunikatorów wideo 
w  relacjach  rodzinnych,  w  porównaniu  do  ok.  27% 
w  przedpandemicznym  roku  2019.  Z  kolei  badanie 
przeprowadzone  na  potrzeby  niniejszego  raportu 
w  lutym  2022  r.  wykazało,  że  32%  ankietowanych 
Polaków używa swojego domowego Internetu głównie 
do utrzymywania relacji z rodziną i znajomymi.

GLOBALNY I LOKALNY  
TRANSFER DANYCH CORAZ WIĘKSZY 
Od samych początków światowej sieci informatycznej 
obserwujemy wzrost globalnych wolumenów transferu 
danych,  z  zauważalnym  jego  przyspieszeniem 
w  ciągu  ostatnich  lat,  zwłaszcza  ze  względu  na 
światową pandemię. Według szacunków International 
Telecommunication  Union  (ITU),  w  2021  r. 
międzynarodowe  wykorzystanie  przepustowości 
łączy sięgnęło 932 terabity na sekundę (Tbit/s) wobec 
719  Tbit/s rok wcześniej. Oznacza to wyjątkowo wysoki 

wzrost  rzędu  30%. W  podziale  na  regiony  światowe 
zauważamy wyraźną przewagę Azji-Pacyfiku, który  to 
region  wykorzystał  w  2021  r.  przepustowość  równą 
wolumenom  rejestrowanym  w  Europie  i  Amerykach 
razem wziętych (400 Tbit/s wobec 204 Tbit/s w Europie 
i 180 Tbit/s na kontynentach amerykańskich). 
By  lepiej  zobrazować  skalę  rozwoju  światowego  In-
ternetu,  przywołajmy  szacunki  amerykańskiego  Stowa-
rzyszenia  Światłowodowych  Łączy  Szerokopasmowych 
(FBA),  które  wskazują,  że  popyt  na  przepustowość 
wzrósł ponad 100 razy od lat 90-tych! I ciągle rośnie. 
FBA prognozuje,  że do 2030  r.  średni popyt na prze-
pustowość ściągania (downloading) tylko w USA wzroś- 
nie do średniej 1500 Mbit/s na łącze, czyli 1,5 Gbit/s. 
Dla porównania, w 2021 r. wskaźnik ten był na pozio-
mie 179 Mbit/s.
Dane  z  brytyjskiego  państwowego  OfComu  (Office 
of  Communications)  wskazują,  że  w  2021  r.  średnie 
miesięczne  zużycie  danych  na  jedno  statystyczne 
łącze  w  tym  kraju  sięgnęło  453  gigabajtów  (GB), 
wobec 429 GB rok wcześniej. Oznacza to wzrost o 6% 
w  ujęciu  r/r.  Jeśli  jednak  przyjrzymy  się  wzrostowi 
między 2019 a 2020 r., a więc w roku „pandemicznym”, 
odnotujemy zmianę aż o 36% r/r.

Wielka Brytania z największą 
miesięczną konsumpcją 
internetu na osobę

1. Wielka Brytania  175 GB
2. Korea Południowa  153 GB
3. Kanada  148 GB
4. USA 148 GB
6. Francja 112 GB
12. Niemcy  80 GB
Źródło: OfCom, 2022 
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ROZWÓJ INFRASTRUKTURY  
SZYBKIEGO INTERNETU
Dane  International  Telecommunications  Union  (ITU) 
wskazują, że choć wciąż na mapie świata występują białe 
plamy, to w 2019 r. na świecie z Internetu korzystało 
4,1  mld  osób,  czyli  około  połowa  (54%)  ludzkości. 
Według  szacunków,  lata  pandemiczne  2020-2021 
przyniosły wzrost tej liczby o ok. 800 mln, co na koniec 
zeszłego  roku  daje  nam  ogół  4,9  mld  użytkowników 
sieci, 63% światowej populacji. Największy wzrost r/r, 
bo ok. 10%, zarejestrowano w 2020 r., czyli w okresie 
wchodzenia  w  życie  wszelkich  restrykcji  związanych 
z COVID-19. 
Świat  różni  się  mocno  nie  tylko  pod  względem 
korzystania z Internetu, ale też  jego prędkości. Warto 
odnotować,  że  Bank  Światowy  w  swej  metodologii 
za  szerokopasmowe  uznaje  łącza  o  przepustowości 
(downstream)  już  od  zaledwie  256  kbit/s.  Eurostat 
w  jednym ze  swoich badań  stawia poprzeczkę wyżej. 
Sieci klasyfikowane w grupie Next Generation Access 

(NGA),  tj.  technologie FTTH, FTTB, Cable Docsis 3.0, 
VDSL i inne muszą mieć minimalną przepustowość na 
poziomie 30 Mbit/s.
Według  danych  Eurostatu  za  2021  r.,  w  Polsce 
69%  gospodarstw  domowych  posiadało  stałe  łącze 
szerokopasmowe. W Czechach wskaźnik  ten wyniósł 
84%, w Niemczech – 82%, a we Francji – 80%. Polski 
wynik jest porównywalny do odnotowanego w Bułgarii 
(63%) i na Litwie (67%).
Warto też spojrzeć na dane FTTH Council, organizacji 
skupiającej się na rozwoju technologii światłowodowej 
–  FTTH  (Fibre  To  The  Home)  i  FTTB  (Fibre  To 
The  Building).  Obecnie  światłowód  jest  uważany 
za  najszybszy  rodzaj  powszechnie  stosowanych 
przewodowych  połączeń  internetowych.  Według 
danych  za  wrzesień  2021  r.,  to  Francja  była  krajem 
przodującym  w  Europie  pod  względem  liczby  łączy 
FTTH/B, z 14,2 mln subskrypcji. Subskrypcje oznaczają 
nie  tylko  możliwość  podłączenia  do  odpowiedniej 
infrastruktury,  ale  faktyczne  posiadanie  łącza 
światłowodowego przez dane gospodarstwo domowe. 
Dla porównania, w Polsce było to 2,7 mln, w Niemczech 
– 2,4 mln, a w Wielkiej Brytanii jedynie 1,8 mln. Warto 
tutaj  nadmienić,  że  władze  francuskie  na  tle  innych 
państw europejskich kładą wyjątkowo silny nacisk na 
rozwój infrastruktury światłowodowej.
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NOTKA METODOLOGICZNA

Raport składa się z badania społecznego 
oraz internetowego przeglądu dostępnych 
danych. Internetowy przegląd danych 
zakończono 30.06.2022 r. 

Badanie przeprowadzono na 
ogólnopolskiej próbie liczącej N=1084 
osób. Kwoty dobrane wg reprezentacji 
w populacji Polaków w wieku 18 lat 
i więcej, dla płci, wieku i wielkości 
miejscowości zamieszkania. Termin 
realizacji:  25-28 lutego 2022 r.  
Metoda: CAWI. 

Raport został opracowany przez zespół 
InsightOut Lab. Partnerem raportu jest 
NEXERA. 
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